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ABSTRA CT: The aim of this study is to analize 669 texts in writing acquisition within 
three different academi c communities from public institucions. The analysis has proved 
that the writing process of the students from r egular schools pres ents more 
hyposegmentation than  the mental defici ent students from special s chools. 
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0. Introdu ção: 
 

Desde que os estudos lingüísticos começaram a iluminar a análise d e dados de 
escrita inicial explicando as hipóteses feitas pelos aprendi zes na constru ção da es crita, o 
fenô meno da hipo-seg ment ação passou a ser tratado  como natu ral e os diagnósticos de 
dislexia passaram a ser qu estionados.  

Apesar do olhar tranqüilo do lingüista para o fenô meno, parecia intuitivamente 
que nos casos de aquisição  de escrita em d eficient es mentais a falta de espaços em 
branco entre as palavras era mais freqüente. A motivação para a pesquisa aqui 
apres entada partiu  desta hipótese inicial, a qu al foi  contrariada no decorrer d a pesquisa. 

Foram verifi cados os achados do fenômeno em 669 textos de escola pública, 
coletados de três client elas di ferent es: u ma escola esp ecial  freqüentad a po r deficientes 
mentais , com idad e entre 14 e 26 anos; uma es cola regular do Centro de Curitiba, da 
qual foram p esquisados alunos que apresent avam rit mo lento na aquisição d a escrita, e 
diversas escolas regul ares  da peri feri a d a cid ade de Fo z do  Iguaçu. 

Tendo observ ado a hipo-seg mentação em dados d e escrita inicial de di ferentes 
clientelas escolares – de escola regular e escola esp ecial -  constatamos que tal co mo 
propõem  SIL VA (1994 ) e ABAURRE (1991) o fenô meno ocorre em textos iniciais de 
crianças “ normais”, em processo de aquisição da escrita, quando essas crianças não são 
sub metidas aos procedi mentos metodológicos tradicionais de al fabetização e às quais é 
dado o di reito de fazer hipótes es sobre a escrita. 

A explicação para tais fatos baseadas  em critérios prosódicos e s emânticos, 
como  propõem os autores aci ma, en contra veri ficação  empírica nos d ados aqui 
analisados, mas, além disso, foi observado que a ocorrência da hipo-segmentação tem 
como  base critérios também sintáticos: p arece haver u ma intuição para o agrupamento 
de senten ças , sintag mas  e adjuntos d e modo signi ficativo.  
 
1. Persp ectiva Teórica 
 

Segundo Ab aurre (1991 ), a criança em fase de aquisição d e escrita faz uso de 
critérios morfológicos para definição do lugar dos espaços entre as seqü ências de letras. 
Como  a fala s e ap res enta na forma de cadeia fon ética co mo u m todo sonoro , a crian ça 
escreve num contínuo co mo fala. Quando s eg menta usa preferen cial mente a forma 
canônica das palavras em portugu ês, padronizando -as em paro xítonas dissílabas ou 
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trissílabas. So ment e em contato co m a es crita v ai formando a p ercepção das “porções” 
(os sintag mas, as palavras).As crian ças elabo ram hipótes es, muitas vezes con flitantes, 
por estarem t estando critérios possíveis para resolver os mesmos  problemas . 

Segundo Silva (1994), a escol a ignora a cap acidade da cri ança e o seu universo 
cultural, bem co mo o papel e a atuação da linguagem oral e escrita no interior d ele. 
Tamb ém para esse autor, “ o discurso do texto espontâneo é marcado pela 
exp ressividade, p rópria da linguagem oral da crian ça nesta fase”.  

Os aspectos prosódicos que explicam o porquê da hipo-seg mentação estão 
relacion ados ao rit mo, paus as (grupo tonal e grupo de força). Os esp aços em branco 
parecem registrar na escrita pausas reais da fala. Algu mas escritas  rep resent am inteiros 
grupos tonais (unidades da fala semanticamente co mpletas que recebem contorno 
entonacional p articular). Silva, tal co mo Ab aurre,  observou ainda que, muitas vezes , a 
criança utiliza-se de estratégias de seg mentação idiossincráticas e específi cas para u m 
dado mo mento, i mplicando  seu relacionamento co m aspectos discursivo, fonético, 
fonológico  e semântico  da linguagem oral . 

Tendo o autor salientado que a percep ção da cri ança para a segment ação das 
palavras é orient ada pelos grupos tonais e tendo tomado de Mattoso Câmara (1977) o 
conceito de vocábulo fonológico e g rupo de força, é i mportante s alientar qu e são 
critérios semânticos qu e delimit am t ais grupos de força,  “sintag ma d e dois ou mais 
vocábulos que constituem nu ma frase u m conjunto fon ético signi ficativo, enunciado 
sem paus a interco rrente e subordinado a u m acento tônico predo minante, que é o do 
vocábulo mais importante do grupo ”. Mas, os critérios sintáticos também são relevantes 
con forme o próprio Mattoso, “ há normal ment e  grupo de força de u m substantivo co m 
seus adjuntos, de u m verbo com seu prono me-sujeito, e de u m v erbo co m seu 
complemento ess encial”. 
 
2. A  Pesquisa 
 

Foram observ ados os fenômenos de hipo-seg mentação em 669 textos 
produzidos por di ferentes suj eitos de três clientelas d e escola pública: u ma escola 
especial  e duas regulares. A  hipótese inicial era de que encont rarí amos  nos textos dos 
deficientes mentais de es cola especial u m nú mero maior de hipo-seg mentação , pois a 
observação d e textos de casos isolados indicava intuitivamente tal tend ênci a. A  análise 
do fenô meno em 65 textos col etados em escola especial, entre 2002 e 2003, mostrou 
hipo-seg mentação em apenas 18 , nu m tot al de 46 ocorrências , co m a peculiaridade de 
que, em alguns, a hipo-s eg mentação era total. 

Outra clientela p esquisada foi constituída de cri anças de escola regular do 
centro de Curitiba, qu e apresentavam lentidão no pro cesso de aquisição da es crita e que 
foram encaminhadas para apoio no projeto Diagnóstico e Aco mpanh amento de Casos 
de Al fab etização 1. Dess a clientela, foram analisados 334 textos, coletados entre 1997  e 
2000, nos qu ais fo ram v eri ficadas 210 o corrências  de hipo-seg ment ação em 117 textos .  

                                                 
1 O projeto “Diagnóstico e Acom panhamento de Casos de Alfabetização”, desenvolvido em  parceria pelos 
departamentos de Lingüística e Neuropediatria da Universidade Federal do Paraná, tem   com o  objetivo  
diagnosticar e acompanhar crianças que apresentam  lentidão na aquisição da escrita. 
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Final mente, foram an alisados 270 textos de diversas escolas públicas da 
peri feria da cidade de Foz do Iguaçu, coletados em 19942, co m presença de hipo-
seg mentação em 107 t extos, totalizando 336  ocorrências. 

Os gráficos 1 e 2 abaixo mostram, resp ectivamente, o percentual da clientela 
envolvida na pesquisa e o percentual de ach ados de hipo-seg mentação em cada 
clientela. 
 
Gráfico 1: Gráfico 2: 
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Total: 669  textos p esquisados. Total: 592 ocorrên cias. 
 
 
2.2 Os dados: critérios sintáticos  de hipo-seg ment ação 
 

A metodologia utilizada para cad a clientela, amparada por perspectivas 
teóricas di ferentes, co m con cep ção d e céreb ro e de linguag em s ão determin antes para a 
ocorrência do fenô meno da hipo-seg ment ação. Por isso, na clientela de Foz do Iguaçu , o 
maior nú mero de hipo-seg mentações deve-se ao fato de que as crianças não foram 
treinadas mecani camente, ao modo  beh aviorista, mas si m conviveram co m textos de 
diferent es gên eros e produziram textos autôno mos. Já no centro de Curitiba, a 
metodologia tradicion al não foi total mente banida da sala de aula e, embora os dados 

                                                                                                                       
Através de estudos lingüísticos, procura-se  investigar a oralidade por m eio de dados,  com o fim de detectar 
possíveis bloqueios de aquisição da escrita, e prom over um levantamento do m étodo de ensino utilizado pela 
escola.. Há orientação para o atendim ento individualizado à criança na escola por bolsista de extensão do 
departamento de Lingüística, para que a criança adquira a escrita.  
Esse acom panham ento é norteado pela adoção de um viés teórico enraizado em concepções sócio-históricas 
da alfabetização, a partir do qual, em parceria com  as crianças, os bolsistas procuram desenvolver atividades 
diversificadas e significativas de leitura e de escrita, atuando com o mediadores no processo de construção do 
conhecimento da escrita . 
2  Neste ano, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu prom oveu cursos de capacitação para professores e 
subsidiou o trabalho de alfabetização rompendo os moldes tradicionais de ensino baseados em cartilhas. Por 
isso, os textos produzidos eram autônom os e significativos. 
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pesquisados foss em apenas de crian ças apontadas co mo problemas , a hipo-segmentação 
foi menos freqüente devido à insistência de treino ortográfi co co m p alavras isoladas. Na 
clientela de escola esp ecial , o treinamento motor pode ter sido o responsável pela bai xa 
ocorrência d e hipo-seg ment ação, apesar deste fenômeno t er sido verificado em sujeitos 
quase adultos. 

Apesar da metodologia ter papel determinant e na freqüência do fenômeno da 
hipo-seg mentação e os critérios semânticos  e prosódicos  não descartáv eis, critérios 
sintáticos parecem estar na origem do fenômeno nas três clientelas . 
 
2.1.1  Os critérios sintáticos  da clientela de Fo z do  Igu açu 
 

Estratégias da hipo-segmentação – Escola regular de Foz do Iguaçu 
Agrupamento de 

constituintes 
Dados Transcrição Nº de ocor- 

rências 
S + S “eugóstodemanga- 

élatemumgostinhodose” 
Eu gosto de m anga. Ela 
tem  um gostinho doce. 

4 

S 
“doelaficali” 
“Eleamidptaca” 
“pedibalaxa” 

Daí ela ficou ali. 
Ele é am igo da pata. 
Pedi bolacha. 

44 

S  + adjunto “sodarizada” só dá risada 1 
Sujeito + verbo “formigatinha ” form iga tinha 21 
verbo + objeto “teiucaxotudocaxiado” tem  um cacho todo 

cacheado 
8 

Verbo + adjunto (e 
vice-versa) 

“sotrabalhava” 
“vermais” 
“carregavaparatoca” 

só trabalhava 
ver m ais 
carregava para a toca 

6 

verbo + Predicativo “estavivo” está vivo 5 

Auxiliar + verbo “queriacomer” 
“iamore” 

queria comer 
ia m orrer 

3 

Verbo + clítico (e vice 
–versa) 

“sexamava” 
 

se chamava 12 

Locuções adverbiais “pradentoeprafora” 
“bemfeito” 

pra dentro e pra fora 28 

Sintagm as nom inais 
“acigarra” 
“onome” 
“mihmiga” 

a cigarra 
o nom e 
minha am iga 

50 

Preposição + SN (e 
vice-versa) 

“debarrigau” 
“comdor” 

de barriga 
com  dor 19 

Conjunção + SN “eoseu” 
“iolião” 

e o seu 
e o leão 13 

Preposição + SN “pelasenhóra” 
“desuto” 

pela senhora 
de susto 

14 

Advérbio + Adjetivo “muntogostozo” (a laranja) muito gostosa  
 

3 

 
 
2.1.2  Os critérios sintáticos  da clientela de es cola regular d e Curitiba 

 
Estratégias da hipo-segmentação – Escola regular de Curitiba 

Agrupamento de 
constituintes 

Dados Transcrição Nº de ocor- 
rências 

S + S -  - 
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S “tudumurideli” 
“daielefugirão” 

Todo mundo ri dele. 
Daí eles fugiram . 17 

Sujeito + verbo “sabugodisse” sabugo disse 9 
verbo + objeto “tiasocolate” tinha chocolate 6 
Verbo + adjunto “foila ” foi lá 4 
verbo + Predicativo “evenenoza” é venenosa 4 
Auxiliar + verbo “tapaleudo” estava lendo 4 
Verbo + clítico (e vice- 
versa) 

“zeaçustou” se assustou 3 

Locuções adverbiais “nochadibebê” no chá-de-bebê 23 
Sintagm as nom inais “boladesabão” bola de sabão 60 
Preposição + SN (e 
vice-versa) 

“dalera” da letra 11 

Conjunção + SN “eandreia” e a Andréia 5 
Preposição + SN “coseurabo” com  seu rabo 2 
Advérbio + Adjetivo - - - 
Advérbio + verbo “jaé”;”nãovaibrincar” j á é;     não vai brincar 6 
Advérbio + advérbio “nuncamas” nunca mais 2 

 
2.1.3  Os critérios sintáticos  da clientela de es cola especial 

 
Estratégias da hipo-segmentação – Escola especial de Curitiba 

Agrupamento de 
constituintes 

Dados Transcrição Nº de ocor- 
rências 

S + S “euquemarrumacamalimpaam
esavarevocêcosturabem” 

Eu quem  arrum o a cama, 
lim po a m esa  e varro. 
Você costura bem. 

1 

S 
“éminhaamigasempre” 
“uconhoci” 
“Evatenpitura” 
“pebrpica” 

É m inha amiga sempre. 
Eu conheci. 
Eva tem pintura. 
Bebi pinga. 

5 

S  + adjunto “batenacama” Bate na cama. 1 
verbo + objeto - - - 

Verbo + adjunto “chegamecas” 
“ficanotelefune” 

Chega em  casa. 
Fica no telefone. 2 

verbo + Predicativo “istiversujo” Estiver sujo. 1 
Auxiliar + verbo “prsizacaio” Precisa ganhar. 1 
Verbo + clítico “medado” Me dado. 1 

Locuções adverbiais “paraoto” 
“dulado” 

Para o outro. 
Do lado. 

3 

Conjunção + verbo “sifoci” Se fosse. 1 

Sintagm as nom inais 
“aofisina ” 
“fenoudesemana” 

A oficina. 
Final de semana 9 

SN + SN “peixetomatecebolaalface” Peixe, tom ate, cebola, 
alface. 

1 

Preposição + SN (e 
vice-versa) 

“atételhas” Até teias. 1 

Conjunção + SN - - - 

Preposição + SN “comeamigo” 
“comvocê” 

Com  meu amigo. 3 

Advérbio + Adjetivo “mipotate” Mais importante. 2 
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Advérbio + verbo (e 
vice-versa) 

“nobiga” 
“gostomumito” 

Não briga. 
Gosto muito. 2 

 
3. Conclusão: 
 

O principal  motivado r do número abundant e de oco rrên cias d e hipo-
seg mentação deve-se mais à metodologia escolar do que a capacidade cognitiva da 
clientela escolar. 

Considerando  que é impo rtante a memória visual que a criança vai formando a 
partir do contato com a escrita,  nas classes soci ais, econo mi cament e mais favo recidas, 
haveria menos hipo-seg mentação do qu e nas classes bai xas em que o contato com a 
escrita é menor. Esse aspecto foi con firmado nos d ados estudados, u ma vez que as 
crianças de escol a pública regular do centro d e Curitiba – classe média – apesar de 
apres entarem lentidão no processo d a es crita, seg ment aram mais do  que as crianças da 
classe bai xa da peri feria de Foz do Iguaçu. 

Nos casos  da defi ciência mental, o  fenômeno o corre tardiamente, pois, por 
volta dos 18 ou 20 anos, é qu e ocorre o processo de aquisição da escrita, seguindo os 
mes mos moldes da aquisição de alunos d e escola pública regular entre 7  e 8 anos . 

As primei ras análises mostram qu e nos casos de defi ciênci a mental, embora 
haja possibilidade de aquisição da escrita, o fenô meno da hipo-seg mentação que parecia 
mais abundante quando  observ ado em textos isolados de casos isolados  de deficiência 
mental n ão foi representativo , mes mo quando os sujeitos foram sub metidos a u ma 
metodologia mecanicista d e al fabetização em pro cesso  tardio d e aquisição da escrita. 

Assi m, a hipo -seg mentação não é indício de d eficiên cia mentaL.Tal fenômeno 
ocorre no  início do processo de aquisição da escrita mesmo  quando  ess e é tardio. 

Quanto aos critérios sintáticos, foi veri ficado que as três clientelas segu em 
estratégias s emelhantes e, portanto , a intuição para a divisão em constituintes sintáticos 
está norteando a hipo-seg mentação. São critérios lingüísticos explicativos para os 
desvios da conven ção  morfo-fonológica. 
 
RESUMO: O obj etivo desse trabalho é analisar 669 textos d e escrita inicial d e três 
diferent es clientelas da rede pública. A análise   demonstrou que  os sujeitos de escola  
regular fazem mais hipo-s eg mentação do  que os  defi cientes  mentais. 
 
PALAVRAS-CHA VE: hipo-segmentação;  aquisição  da escrita; es cola regular e 
especial . 
 
REFE RÊNCIAS BIBLIOG RÁFICA S: 
 
ABAURRE, M. B.. A r elevância dos  critérios prosódicos e semânticos na elaboração  
de hipóteses  sobre segmenta ção na  escrita inicial. ABRALIN. v . 11  p. 203–17. 
CÂMARA Jr., J.M. Estrutura da língua portuguesa. 2 ª ed . Pet rópolis: Vozes , 1970.  
SIL VA, A. Alfabetização: A escrita espontânea. 2 ª ed . São  Paulo: Contexto , 1994 . 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 244-249, 2004. [ 249 / 249 ]


